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Installationsbekendtgørelsen BEK nr. 1082
Generelt
§ 25. En elektrisk installation skal være udført i overensstemmelse med de på 
udførelsestidspunktet gældende regler.

Stk. 2. Ved senere ændringer af den elektriske installation, herunder ved 
flytning af tavler, skal de på ændringstidspunktet gældende regler anvendes 
for de dele af installationen, som ændres.

En tavle der flyttes betragtes som en ny tavle, det betyder i praksis at tavlen 
skal overholde standard serien DS/EN 61439.

Dvs. tavler udført fx. efter DS/EN 60439-serien, typisk fra før 01-11-2014 kan 
ikke flyttes

Installationsbekendtgørelsen BEK nr. 1082



Eksisterende tavler
§68.  En eksisterende tavle, som indgår i  den elektriske installation, kan  
inden for den eksisterende ydre kapsling serviceres, repareres, ændres 
og udvides i henhold til fabrikantanvisninger samt de krav og 
bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tavlens konstruktion 
og installation

Stk. 2. En udvidelse uden for den eksisterende ydre kapsling betragtes som  
en ny tavle, der skal overholde de nugældende krav og bestemmelser.  

Stk. 3. Flyttes en eksisterende tavle, skal denne leve op til de krav og  
bestemmelser, der gælder på flytningstidspunktet

Installationsbekendtgørelsen BEK nr. 1082



Eksisterende tavler
§69. Ændres eller udvides en eksisterende tavle, som er omfattet af  
fejlbeskyttelse, skal ændringen eller udvidelsen også være omfattet af  
fejlbeskyttelse.  

§70. Ændres eller udvides en eksisterende tavle uden fejlbeskyttelse  inden 
for den eksisterende kapsling, kræves der ikke fejlbeskyttelse for ændringen 
eller udvidelsen i den eksisterende tavle.

Stk. 2. Udvides en eksisterende tavle med nye tavlefelter, kan udvidelsen 
beskyttes ved totalisolation.  

Stk. 3. Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen må kun 
foretages, hvis der i tavlens indgang eller foran tavlen er anbragt 
beskyttelsesudstyr, der afbryder forsyningen i tilfælde af fejl.
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Forsyningssystemer
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Installation af tavler
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Fri plads foran tavler



Installation af tavler

DS/HD 60364-7-729

Fri plads foran tavler



Installation af tavler
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Supplerende beskyttelse med RCD
§ 35. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug 
og lignende med mærkestrøm til og med 20 A samt andre tilslutningssteder
i faste elektriske installationer med overstrøms beskyttelse op til og med 32 A, 
være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med en 
mærkeudløsestrøm på højest 30 mA.

Installationsbekendtgørelsen BEK nr. 1082



Installationsstandarden, DS/HD 60364-serien, 
særlige opmærksomhedspunkter i forhold til 
tavler



Nye termer og definitioner 
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Nye termer og definitioner 

DS/HD 60364-serien



Nye termer og definitioner 

DS/HD 60364-serien



Nye termer og definitioner 
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531.3.6 RCD´er til supplerende beskyttelse
Når en RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA 
installeres ved forsyningspunktet til en gruppe eller flere grupper, kan den 
sikre fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse på samme tid.

DS/HD 60364-serien



Valg og installation af RCD
Uønsket udkobling:
Hvis der er benyttet mange elektroniske strømforsyninger (switchmode-
typen), fx. hvis der er mange computere eller lignende apparater, der 
danner jordlækstrømme i installationerne, så er man nødt til at sikre, at 
jordlækstrømmene ikke overstiger 0,3 gange RCD’ens mærkeudløsestrøm.

Det betyder, at der muligvis skal bruges flere end 2 RCD´er.

Manglende udkobling:
Grænsen for RCD type A er normalt 6 mA jævnstrøm – og hvis man 
kommer op i nærheden af 15 mA jævnstrøm, så risikerer man, at RCD´en
mættes. Alternativt kan man bruge en RCD type B, da den kan tåle rene 
d.c. jordlækstrømme

DS/HD 60364-serien



Overspændingsbeskyttelse – skærpede krav til 
overspændingsbeskyttelse

DS/HD 60364-serien

Beskyttelse mod overspændinger skal være til stede i langt de fleste tavler.

Det bliver svært at argumentere for ikke at installere det i boliger.

I alle andre tilfælde end boliger skal der i nye installationer foretages en 
risikovurdering for at fastslå nødvendigheden for beskyttelse, men hvis du 
vil være på den sikre side, skal der være transientbeskyttelse i alle dine 
installationer.



Overspændingsbeskyttelse - skærpede krav  til 
overspændingsbeskyttelse
Vurderingen er baseret på at der skal tages stilling til indirekte lynpåvirkning.
Alternativt skal man blot montere overspændingsbeskyttelsesudstyret.

DS/HD 60364-serien
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Overspændingsbeskyttelse - skærpede krav  til 
overspændingsbeskyttelse



Beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel
421.7 
Det anbefales, at der træffes særlige foranstaltninger til beskyttelse mod 
påvirkninger fra fejl, der forårsager lysbuer, i grupper:
• I områder med sovepladser
• I områder med risiko for brand som følge af arten af opbevarede eller 

forarbejdede materialer, dvs. BE2 –områder (f.eks. lader, træværksteder 
og lagerbygninger med brandbare materialer)

• I områder med brændbare konstruktionsmaterialer, dvs. CA2- områder 
(f.eks. træbygninger)

• I konstruktioner, hvor der kan ske brandspredning, dvs. I CB2-områder
• I områder, hvor uerstattelige effekter risikerer at blive bragt i fare

DS/HD 60364-serien



Beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel
• 70 % af ofrene, der dør i løbet af natten i brande, sov i deres egen lejlighed?
• 95 % af ofrene for brand dør af røgforgiftning?
• Risikoen for død under en brand er dobbelt så høj for ældre borgere end for andre 

mennesker?
(Ifølge det føderale statistiske kontor var 61 % af ofrene for brande i Tyskland over 60 år)
(Kilde: GDV)

Og også det:
• 31,7 % af alle brande er forårsaget af elektricitet 1)
• 415 døde på grund af røg, ild og flammer 2)
• 1,1 mia. € direkte skader på grund af røg, ild og flammer 3)

1) Institut fur Brandursachenstatistik 2015, Schadendatenbank/ Damage database
2) Genesis-Online Datenbank 2013, Statistisches Bundesamt Deutschland/ Federal Statistical Office Germany
3) World fire statistics, Geneva association 2010

DS/HD 60364-serien



Beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel
Fejl der medfører lysbue, som fejlstrømsafbrydere ikke reagerer på

DS/HD 60364-serien



Udstyr til beskyttelse mod risiko for brand
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Anneks  B,  Strømværdier
B.52.5 Samlet fremføring af forskellige tværsnit  

En samlet fremføring med ledertværsnit, der spænder over mere end tre 
tilstødende standardtværsnit, kan betragtes som en samlet fremføring med  
forskellige tværsnit.   

Reduktionsfaktorer for samlet fremføring af forskellige tværsnit af ligeligt 
belastede ledere eller kabler er afhængig af det totale antal i den samlede  
fremføring og blandingen af tværsnit.      

Sådanne faktorer kan ikke vises i tabelform, men skal beregnes for hver 
samlet fremføring. Beregningsmetoden er uden for standardens 
anvendelsesområde.  

DS/HD 60364-serien



Anneks  B,  Strømværdier
Det kan i praksis indebære, at kabler med 
store ledertværsnit ikke kan  fremføres 
samlet, sammen med kabler med små 
ledertværsnit, hvis der er kabler med  
ledertværsnit, der spænder over mere end 
tre tilstødende standardtværsnit.  

Dette kan have indflydelse på hvordan 
indføring af kabler i tavler kan udføres, og 
dermed hvordan tavler konstrueres, f.eks. 
med kabelfelter.

DS/HD 60364-serien



Anneks  B,  Strømværdier
Test
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Simpel dimensionering

• Belastningsstrømmen (dimensioneringsstrømmen) må ikke overstige 
mærkestrømmen for den anvendte overbelastningsbeskyttelse.

• Tabellen kan kun anvendes for en samlet fremføring, der indeholder 
maksimalt tre tilstødende standardtværsnit fx 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 
mm2.

DS/HD 60364-serien

Lederisolation XLPE  90⁰ C 
ledertværsnit mm2

Sikringers karakteristik B, C, gG og 
mærkestrøm In A

1, 5 10
2,5 13
4 16
6 20

10 25
16 35
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Oversigt over standarder
• DS/IEC/TR 61439-0, Guide til specifikation af tavler

• DS/EN 61439-1, Generelle regler

DS/EN 61439-serien



Oversigt over standarder - produktstandarder

DS/EN 61439-serien

• DS/EN 61439-2, Effektfordelingstavler
• DS/EN 61439-3, Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand
• DS/EN 61439-4, Særlige krav til byggepladstavler (ACS)
• IEC 61439-5, Particular requirements for assemblies for power distribution 

in public networks
• IEC 61439-6, Busbar trunking systems (busways)
• DS/EN IEC 61439-7, Tavler til specifikke anvendelser såsom marinaer, 

campingpladser, markedspladser, ladestationer til elektriske køretøjer 
• DS/EN 60204-1, Maskinsikkerhed – elektrisk materiel på maskiner – Del 1: 

Generelle krav 



Typer af tavler

Typer af tavler



DS/EN 61439-3 
• Fordelingstavler (distributionstavler) beregnet til at blive betjent af lægmand 

(DBO)
• Maks mærkespænding til jord: 300 VAC
• Maks mærkestrøm for tavlen InA 250 A
• Maks mærkestrøm for udgående kredse: Inc 125 A
• I udgåede kredse skal anvendes beskyttelsesudstyr til boliger o. lign. hvilket 

er DIN-skinne-komponenter f.eks.:
DS/EN 60898 (minikredsbryder/automatsikringer)
DS/EN 61008 (RCCB (RCD)/fejlstrømsafbryder)
DS/EN 61009 (RCBO/kombiafbryder)
DS/EN 62423 (RCCB (RCD)/fejlstrømsafbryder og RCBO/kombiafbryder
begge som type B og F

Typer af tavler



DS/EN 61439-3 
DS/EN 60269-3 (Lavspændingssikringer, sikringsafbryder/D0
smeltesikringer 

Tavlens indgangsenhed kan være konstrueret således, at den ikke er
beregnet til genindkobling af lægmand.

Beskyttelsesudstyr for udgående kredse må ikke være:
kredsbrydere (MCCBér/maksimalafbryder)
”kniv-sikringer” (DIN-sikringer)

• Ingen indre opdeling - er udelukkende beskrevet i DS/EN 61439-2 (PSC-
tavler)

Typer af tavler



Typer af tavler, tidligere

Typer af tavler



Typer af tavler, tidligere

Typer af tavler



Typer af tavler
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Typer af tavler, tidligere
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Typer af tavler, tidligere
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Typer af tavler
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Typer af tavler, tidligere
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Typer af tavler, tidligere

Typer af tavler



Typer af tavler

Typer af tavler



Hele tavlen DS/EN 61439-2

Typer af tavler



Termer og definitioner



Definitioner
Ansvarsplacering/rollefordeling

DS/EN 61439-serien



Definitioner
TAVLENS mærkestrøm (InA) – ”Ny definition” 
Tavlens mærkestrøm er den mindste værdi af:
• Summen af mærkestrømmene for de indgående kredse i TAVLEN i parallel 

drift
• Den samlede strøm, som hovedskinnen er i stand til at fordele i det 

pågældende TAVLE-arrangement. Denne strøm skal kunne føres, uden at 
temperaturstigningen på de enkelte dele overstiger de grænser, 
der er angivet i 9.2.  

DS/EN 61439-serien



Definitioner
Mærkestrøm for en kreds (Inc) – ”Ny definition”
Mærkestrømmen for en kreds er den strømværdi, som kan føres af kredsen, 
når den belastes alene, under normale driftsforhold. Denne strøm skal kunne 
føres, uden at temperaturstigningen på TAVLENS forskellige dele overstiger de 
grænser, der er angivet i 9.2.

DS/EN 61439-serien



Definitioner – Mærkestrøm for en kreds (Inc)

DS/IEC/TR 61439-0



DA/EN 61439

Konstruktion af tavler
Designverifikation - Verifikation af temperaturstigning



DA/EN 61439

Konstruktion af tavler
Designverifikation - Verifikation af temperaturstigning



Konstruktion af tavler 
Designverifikation
Verifikation af temperaturstigning

DA/EN 61439



DA/EN 61439

Konstruktion af tavler
Designverifikation - Verifikation af temperaturstigning



Konstruktion af tavler / valg af komponenter



Specifikation af TAVLE
Definitioner – faste eller udskiftelige indsatse:

• F – Fast tilslutning
Forbindelse, der tilsluttes eller frakobles ved brug af værktøj

• D – Demontérbar tilslutning
Forbindelse , der tilsluttes eller frakobles ved manuel betjening af                                     
tilslutningsudstyret uden brug af værktøj

• W – Draw-out tilslutning
Forbindelse, der tilsluttes eller frakobles ved at bringe funktionsenheden i 
tilsluttet eller isoleret stilling 

DS/IEC/TR 61439-0



Specifikation af TAVLE valg af funktionsenheder
Investering i forhold til nedetid, personsikkerhed, personers kvalifikationer og værktøj

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” Sløjfeskinne (kamskinner) for 
automatsikringer

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” Linergy FM systemet fra Schneider 
Electric

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” Linergy HK systemet fra Schneider 
Electric

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” SMISSLINE systemet fra ABB med 
adapterplader

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” SMISSLINE systemet fra ABB med 
”ægte” plug-in komponenter

DS/IEC/TR 61439-0



”Plug-in princippet” SMISSLINE TP arbejde under spænding
Fleksibel opbygning

DS/IEC/TR 61439-0

Udføre udvidelser og ændringer under 
spænding. 
• Pluggbare enheder kan tilføjes og ændres 

hurtigt, sikkert og simpelt under drift. 
• Det kan gøres uden behov for personlige 

værnemidler.  
• Det betyder at man nyder godt af mere 

fleksibilitet, besparelser ved installation og 
vedligeholdelse samt forbedret sikkerhed. 

• Giver større tilgængelighed og driftsikkerhed 
end konventionelle systemer



”Plug-in princippet” SMISSLINE TP - vandret 
monteret

DS/IEC/TR 61439-0

Konventionel design 
med Smissline

Vandret monteret



DS/IEC/TR 61439-0

” Plug-in princippet” SMISSLINE TP - vandret 
monteret



”Plug-in princippet” SMISSLINE TP - lodret 
monteret

DS/IEC/TR 61439-0

Konventionel design 
med Smissline

Lodret monteret



DS/IEC/TR 61439-0

”Plug-in princippet” SMISSLINE TP - lodret 
monteret



DS/IEC/TR 61439-0

” Plug-in princippet” SMISSLINE TP



DS/IEC/TR 61439-0

Intensionerne med installations- og tavleopbygning ved anvendelse af 
tavlestandarderne i DS/EN 61439-serien

Strukturerer installationen 
• én effektfordelingstavle (”Hovedtavle”) 
• beregnet til at blive betjent af sagkyndige/instruerede 

• én eller flere distributionstavler (”Undertavler”)
• beregnet til at blive betjent af lægmand

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Tavler udført iht. DS/EN 61439-2 og DS/EN 61439-3 må godt placeres 
umiddelbart ved siden af hinanden – men skal betragtes om selvstændige 
tavler, der hver især overholder henholdsvis DS/EN 61439-2 og 
DS/EN 61439-3. 

Den mangeårige danske tradition med at sammenbygge effektfordelingstavler 
og distributionstavle (lægmandsbetjente tavler) er i strid med nugældende 
standarder.

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Fordele ved at opdele installationen og decentralisere tavleplaceringen:
• Man undgår i højere grad samlet fremføring af store og små kabeltværsnit, 

således at der undgås uhensigtsmæssige små reduktionsfaktorer ved 
kabeldimensionering. 

• Kortere kabeltræk til tilslutningssteder medfører lavere spændingsfald, 
mindre effekttab og dermed højere energieffektivitet. Søg yderligere 
argumenter i DS/HD 60364-8-1.  

• Reducering af kortslutningsniveauet i undertavlerne. 
• Højere Ikmin i installationens fjerneste punkt. 
• Beskyttelsesudstyret er placeret tættere på, hvor det anvendes og er 

dermed lettere at betjene for brugeren. 
• Lettere at overskue tavlens forsyningsområde og dermed skabe en mere 

sikker betjening

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Installationsbestemmelserne i DS/EN  60364-serien medfører behov for 
ny praksis med decentralt udgangspunkt for de elektriske installationer
• Indføring af kabler/installationer i en tavle betragtes som en 

installationsdel, og skal derfor dimensioneres efter 
installationsbestemmelserne. 

• Dvs. tavler kan være dimensionsgivende for kabler i en installation, fordi 
der ved dimensioneringen skal tages højde for installationsmetode, samlet 
fremføring og temperatur.

• Installationsbestemmelserne gælder helt frem til tavlens 
tilslutningskomponenter eller afgangsklemmer/komponenter.

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Følgende punkter (DS/HD 60364-5-52, Anneks B, pkt. B.52.5) skal blandt andet 
tages i betragtning:
Indføring af kabler i tavlen kan have stor indflydelse på, hvordan tavlen 
konstrueres.
• for at undgå meget stor afstand mellem kabler af forskellige tværsnit, så de 

ikke betragtes som ét kabelbundt, kan tavlen fx konstruere således at 
kabler udgår fra tavlen fra forskellige positioner med:
• tilgang (forsyning) i bund – i midten 
• kabler for udgående kredse i top af tavlen

• bredde af kabelfelter (samme bredde som kabelføringsveje til tavlen)

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Tavlens kapslingsklasse/ventilation:
• Temperaturstigningen i en tavle afhænger af flere parametre, bl.a. 

belastningen af tavlen som helhed og belastningen af kabler mm. i 
kabelfelter samt hvor meget tavlen er ventileret (altså kapslingsklasse).

• Dvs. jo højere kapslingsklasse jo svære har tavlen ved at afsætte varmetabet 
naturligt. Derfor fordrer høj kapslingsklasse brug af forceret 
ventilation/køling eller nedsættelse af tavlens ydeevne.  

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Udvidelse:
Skal der tages højde for udvidelse af installationen, som i højeste grad har 
indflydelse på tavlen?
• Den fysiske plads i kabelfeltet - der skal være god afstand i tavlen til 

eksisterende kabler, så den eksisterende installation ikke skal 
dimensioneres på ny, grundet flere kabler i et bundt samt det samlede 
øgede effekttab, der skyldes flere kabler i kabelfeltet.

• Kabelindføringsmulighed – forberedt for at indføre kabler i tavlen, så der 
ikke skal foretages bearbejdning af tavlens metalkapsling. Dette kan være 
besværligt, da der allerede er kabler i forvejen, men også decideret farligt, 
da metalspåner kan havne utilsigtede steder i tavlen og dermed forårsage 
en lysbue.

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

God økonomi i at nytænke opbygningen af installationen:
• Hovedtavlen uden lægmandsbetjente komponenter kan udføres 

prismæssigt billigere, end hvis der installeres komponenter for 
lægmandsbetjening. 

• Undertavler, der ønskes betjent af lægmand, kan udføres prismæssigt 
billigere, hvis de placeres ude i installationen, hvor den maksimale 
kortslutningsstrøm i undertavlen bliver reduceret, således at billigere 
tavlekomponenter kan anvendes i undertavlen. 

• Det er lettere at opnå selektivitet i installationen op til et vist niveau, hvis 
installationen opbygges med én hovedtavle, der forsyner undertavler via 
forsyningskredse (hovedledninger).

• Man bruger færre materialeressourcer ved denne installationsopbygning. 

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

• En forsyningskreds med stort tværsnit er prismæssigt billigere end et antal 
forsyningskredse med mindre tværsnit. 

• Mindre tab i installationen ved større ledertværsnit og kortere kabler giver 
forbedret energieffektivitet. 

• Ved at opbygge installationen på denne måde får man naturligt tavlen og 
installationen sektioneret, hvilket gør det nemmere at arbejde 
spændingsløst på dele af tavlen og installationen. 

• Det er i øvrigt lettere at overskue hvilke tavler lægmand må betjene, når 
lægmandstavler er placeret separat og ude i installationen.

Overordnet installations- og tavleopbygning



DS/IEC/TR 61439-0

Koordination og RCD, type A and B



RCCM med automatisk testfunktion 

DS/IEC/TR 61439-0

ABB Typerne F-ATI og F-ARI RCCB’er er 
udstyret med automatiske testfunktioner. 

RCCB skulle kontrolleres hvert halve år for at 
sikre, at kontakterne fungerer korrekt og 
enheden er i stand til at udkoble i tilfælde af 
afledning til jord. 

F-ATI og F-ARI skubber den periodiske test til 
at andet niveau, da dette sker automatisk. 

Uden afbrydelser på hele installationen. Derfor 
reduceres tiden til løbende kontrol af RCCM’er
til et minimum.



RCCM med automatisk testfunktion 
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F-ATI Range kan også foretage automatisk 
genindkobling af enheden. 

Genindkoblingen er baseret på en isolation 
test, at der ikke er nogen permanent fejl.

Desuden kan resultaterne samles fra hvert 
kredsløb på én gang takket være ARBus
interface. 



Vejledning, valg af former for indre opdeling
Anvendelseskategori, størrelse på el-materiel samt investering i forhold til person- og 
driftsikkerhed
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Former for indre opdeling i PSC-TAVLER 
Funktionsenhed, DS/EN 61439-2, 8.101
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Indre opdeling i PSC-TAVLER – Form 4A
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Indre opdeling i PSC-TAVLER – Form 4A
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Elkvalitet – Dansk Energi

Vejledning for nettilslutning af forbrugs-
installationer til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
særlige opmærksomhedspunkter 
i forhold til tavler
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Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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2.1.2. Nye installationer og forbrugsenheder 
Nye forbrugsinstallationer eller forbrugsenheder, der leverer ydelser, der net-
tilsluttes fra d. 18. august 2019, skal overholde kravene, som fremgår af denne 
vejledning. Eksisterende installationer, jf. afsnit 2.1.3, som nettilsluttes efter 
denne dato, er undtaget for kravene.

2.1.4. Ændringer på eksisterende installationer og forbrugsenheder 
En eksisterende forbrugsinstallation eller forbrugsenheder, der leverer ydelser, 
hvor der foretages væsentlige tekniske ændringer, skal overholde de tekniske 
og funktionelle krav, som fremgår af denne vejledning. 

En væsentlig ændring af en installation ændrer installations elektriske 
egenskaber i net-tilslutningspunktet, og kan fx være udskiftning af vitale 
komponenter.

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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4.6.1.4. Harmoniske forstyrrelser 
En forbrugsinstallation eller forbrugsenhed over 50 kW kan forårsage 
væsentlige forstyrrelser, hvis den emitterer harmoniske strømme højere end 
grænseværdierne i tabel 4.5 for de enkelte harmoniske overtoner, som er 
angivet i procent af installationens nominelle strøm, (Ih/In (%)). 
Grænseværdierne afhænger af forholdet mellem en forbrugsinstallations 
nominelle effekt og kortslutningseffekten i forbrugsinstallationens 
nettilslutningspunkt (SCR). 

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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4.6.2.2. Elforsyningsvirksomhedens forpligtelser 
Elforsyningsvirksomheden har ansvaret for at fastsætte emissionsgrænser i 
net-tilslutningspunktet. 

Elforsyningsvirksomheden skal på anmodning fra anlægsejeren oplyse 
kortslutningsniveauet Sk,elkvalitet med tilhørende kortslutningsvinkel ψk i 
net-tilslutningspunktet.

Sk.elkvalitet er gennemsnit af Skmin og Skmax

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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3.2.27. Kortslutningsforhold (SCR) 
Forholdet mellem kortslutningseffekten i nettilslutningspunktet Sk,elkvalitet
og forbrugsinstallationens nominelle tilsyneladende effekt Sn. 

��� = ��,����������
��

��� = ����
��� = 50

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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3.2.27. Kortslutningsforhold (SCR) 
Forholdet mellem kortslutningseffekten i nettilslutningspunktet Sk,elkvalitet
og forbrugsinstal-lationens nominelle tilsyneladende effekt Sn. 
��� =(Sk,elkvalitet)/��
SCR=2500/500 = 50

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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Hvad kan der gøres for at afhjælpe overharmonisk strømme / 
spændinger?
Installation af aktive harmoniske filtre, der er designet til at modvirke 
harmoniske strømme.
Filtrene analyserer konstant netspændings-kvaliteten ved at generere en 
modharmonisk strøm kontinuerligt, der eliminerer de harmoniske strømme. 
Resultatet at dette er at de harmoniske strømme i installationen bliver fjernet 
på samme tid.
Installation foretages ved at tilslutte filtret på forsyningsnettet parallelt med 
andre forbrugere – kredsen, der skal filtreres, skal ikke gennemløbe filtret.

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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Tavler der indgår i installationer, hvor der tilsluttes belastninger med risiko for 
overharmoniske strømme/spændinger, kan det anbefales at forberede tavlen 
for tilslutning af aktiv harmonisk filter:
• Montere 3 stk. strømtransformere i effekttavlen på alle 3 faser – skal måle 

såvel installationens samlede belastningsstrømme som et evt. aktivt 
harmonisk filters optagne strøm – alternativt afsætte disponibelt plads til 
strømtransformere.

• Strømtransformere skal have omsætningsforholdet xxx/1A, 
nøjagtighedsklasse 1 (af hensyn til ledningslængden).

• Afsætte disponibelt plads i tavlen med tilslutningsmulighed til 
skinnesystemet, til indbygning af OCPD (overstrømsbeskyttelsesudstyr
(sikringsafbryder/MCCB)) til forsyning af det aktive harmoniske filter.

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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I installationer med risiko for overharmoniske strømme/spændinger, kan det 
endvidere anbefales følgende:
• Hvor nullederen er fremført at foretage overstrømsdetektering i nullederen 

for overbelastning - anvende gruppeafbrydere, fx MCBér/MCCBér i 2 og 4 
polet udførelse – ”ægte” 2 og 4 pol beskyttelsesudstyr. 

• Ikke at anvende reduceret nul-leder i installationen

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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Overstrømsbeskyttelsesudstyret (sikringsafbryder/MCCB) skal min have en mærkestrøm på 
125 % af det aktive filters mærkestrøm

Aktiv harmoniske filters 
mærkestrøm In

A 

Overstrømsbeskyttelsesudstyr
(OCPD) min mærkestrøm In

A 

Overstrømsbeskyttelsesudstyr
(OCPD) max mærkestrøm In

A 
30 40 100
60 75 100
100 125 160
120 150 160
200 250 250
300 400 400

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer 
til lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 
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Vejledning for nettilslutning af 
forbrugsinstallationer til lavspændingsnettet (≤ 1 
kV)



Specifikation af
lavspændingstavle



Specifikation af TAVLE
Formål
Tavlefabrikanten skal fremstille en TAVLE som opfylder brugerens 
forventninger
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Aftalegrundlag
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Black-box princippet
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Specifikation af TAVLE
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Forsyning
V, Hz, A, Icp, 
systemjording, 
etc.

Driftsforhold
IP, temperatur, miljø, etc.

Kontrol
PLC, Trykknapper, etc.

Præferencer
Tavlesystem, 

komponenter, etc.

Måling/signalering
Alarmer, Signaler, etc.

Forbruger
Undertavler, 
motorer, 
belastninger, etc.



Specifikation af TAVLE
Bruger (fx projekterende ingeniør/rådgiver) skal vænne sig til at specificere en 
TAVLE som en black-box model

DS/IEC/TR 61439-0



Der er taget udgangspunkt i:
- Lavspændingstavler – Del 0: Guide til specifikation af tavler

- DS/IEC/TR 61439-0

- Tavlespecifikationsskema
- Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: 

Dansk El Tavleforening, Sikkerhedsstyrelsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Foreningen KASER    
(Rådgivende Ingeniører)

Unikt ”aftaledokument” som skaber stort overblik (Huskeseddel)

Altid med tavleforespørgslen (Arbejdsbeskrivelse kan reduceres/undlades)

Tidsbesparende

Vi kan sende tavlespecifikationsskema efter ønske

Specifikation af lavspændingstavle



Specifikation af TAVLE
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Specifikation af TAVLE
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Specifikation af TAVLE
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12. MULIGHED FOR VEDLIGEHOLDELSE OG 
OPGRADERING
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13. STRØMVÆRDI
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14. VERIFIKATION OG PRØVNING
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